
REGIME FACULTATIVO DE REAVALIAÇÃO FISCAL DE ATIVOS

O Decreto-Lei n.º 66/2016 do Ministério das Finanças, publicado a 2 de novembro de 2016, no Diário da
República, vem criar um regime facultativo de reavaliação do ativo fixo tangível e propriedades de
investimento que é acompanhado de um benefício fiscal significativo em sede de IRC e IRS.

Este regime facultativo de reavaliação do ativo fixo tangível, resumidamente designado de reavaliação de
ativos, já estava previsto no Orçamento do Estado para 2016 enquanto autorização legislativa e carecia
de concretização legal, a qual se consolidou agora, para entrada em vigor a 3 de novembro de 2016.

As empresas interessadas têm até 15 de dezembro de 2016 para enviar por via eletrónica, através de um
modelo especial disponibilizado pelas finanças a respetiva declaração relativa à reavaliação de ativos que
servirá para proceder à tributação autónoma especial nos anos seguintes.

Em que consiste a Reavaliação de um Ativo:
Os regimes de reavaliação de ativos pretendem permitir que ativos cujo valor real supere o seu valor de
custo, nomeadamente depois de já terem decorrido alguns anos de amortizações, possa vir a ser
novamente alinhado com o valor que está patente no ativo.

No fundo, permite-se que o valor real do património que se tenha depreciado a um ritmo real inferior ao
das taxas de amortização legais e/ou que se tenha mesmo valorizado, possa ser reconhecido no ativo,
demonstrando-se de forma mais fiel o património na posse da empresa com as consequências inerentes
que isso pode ter no próprio negócio e na sua relação com parceiros como os seus credores ou potenciais
financiadores.

Sendo possível às empresas optar por um modelo de revalorização dos ativos como padrão anual nas
contas da empresa, a verdade é que a grande maioria das empresas valoriza os ativos anualmente tendo
por base o seu preço de custo, uma metodologia mais económica em termos de custos burocráticos mas
que ao longo dos anos pode vir a patrocinar um maior desfasamento entre o valor real e o valor
contabilístico.



Impacto para as Empresas:
A reavaliação far-se-á com impacto no lucro mas a uma taxa autónoma especial de 14%, contra os
habituais 21% de IRC (veja mais detalhes em baixo sobre este ponto).

Por outro lado, as depreciações (que abaterão aos lucros futuros) decorrerão normalmente sendo que
poderão começar a ser efetuadas apenas no exercício de 2018 e seguintes.

Note-se que a consideração dos valores a amortizar poderá beneficiar ainda de uma majoração como se
descreve mais adiante nas citações do decreto-lei.

Na prática as empresas conseguem por esta via aumentar o seu património a uma taxa de IRC
significativamente mais baixa com a possibilidade de levar a depreciações (eventualmente ainda com
majoração) do valor reavaliado.

Os ativos reavaliados serão considerados contabilisticamente como tendo sido adquiridos em 2015.

Impacto para o Estado:
O Estado consegue receita fiscal que de outra forma nunca seria considerada, concentrando o impacto
positivo sobre as contas públicas nos próximos três anos, período no qual se repartirá de forma equitativa
o impacto da reavaliação sobre o lucro tributável. Ou seja, a reavaliação onerará os lucros com o peso de
um terço do valor reavaliado em cada um dos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

O legislador apresenta o atual regime da seguinte forma:

“(…) o presente decreto-lei cria um incentivo à reavaliação do ativo fixo tangível afeto ao exercício de
atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como das propriedades de investimento e
de elementos patrimoniais de natureza tangível afetos a contratos de concessão, impulsionando-se, em
paralelo, a sua reavaliação de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis, designadamente, para
reforço de capitais próprios. Para o efeito, sujeita-se a reserva de reavaliação fiscal a uma tributação
autónoma especial e, em contrapartida, permite-se aos sujeitos passivos abrangidos a dedução fiscal dos
acréscimos de depreciação dos ativos objeto de reavaliação.

A reavaliação fiscal dos elementos afetos à atividade das empresas realizada ao abrigo do presente
decreto -lei é facultativa, sendo reportada, para os sujeitos passivos cujo período de tributação coincide
com o ano civil, a 31 de dezembro de 2015, e produzindo efeitos, em termos de depreciações, a partir do
exercício de 2018.“

Quais os Ativos sujeitos a reavaliação:
De forma genérica, os ativos fixos tangíveis e as propriedades de investimento. O primeiro caso
corresponde a “uma classe contabilística que agrupa os ativos com natureza tangível (corpórea) e que
são usados como auxílio à produção ou à atividade da empresa, como; -Edifícios Fabris, -Equipamento
básico, - Equipamento administrativo, etc.

Também as propriedades de investimento estão abrangidas, sendo estas, bens imóveis, portanto,
terrenos ou edifícios, que são detidos pela empresa para atividade de rentabilização através de
arrendamento ou venda.

O decreto-lei também abrange os ativos de natureza tangível (corpórea) afetos a contratos de concessão.

Porém, há pormenores a ter em conta. Desde logo, só são abrangidos ativos que têm pela frente uma
vida útil superior a cinco anos (critério anual), ou superior a 60 meses (critério duodecimal), de acordo
com a “tabela fiscal que indica a vida útil dos bens” (Decreto Regulamentar 25/2009). Caso contrário, têm
de contar com uma “vida técnica de, ainda, pelo menos cinco anos”.



Fora deste regime de reavaliação ficam, por exemplo, os elementos com custo de aquisição ou produção
abaixo de 15 mil euros e bens que não sejam depreciáveis ou amortizáveis. É o caso de “obras de arte”,
ou as depreciações de “viaturas de turismo que excedam os limites legais”.

Sendo feita a reavaliação, esta tem de incidir sobre todos os elementos da mesma classe de ativos do
estabelecimento. O decreto-lei elenca aquilo que considera ser algumas classes de ativos: “edifícios e
outras construções”, “instalações”, “máquinas, aparelhos e ferramentas”, “mobiliário e suportes fixos”,
entre outros.

A reavaliação reporta a 31 de dezembro de 2015, se o período de tributação coincidir com o ano civil.

Como é feita a reavaliação:
Aplicando-se os coeficientes de atualização correspondentes aos anos a que reportam os valores base da
reavaliação. “Estão publicados os coeficientes de desvalorização da moeda e é sobre o valor líquido que
os bens têm que vou aplicar estas taxas”.

Há no entanto um limite máximo: o valor líquido do bem reavaliado não pode exceder o do valor de
mercado.

No caso de elementos ainda não reavaliados, que serão a maioria já que o regime anterior que vigorou é
bastante antigo, os valores a reavaliar são os custos de aquisição ou de produção. Se o ativo já tiver sido
reavaliado, o montante a avaliar agora é aquele que se obteve da última apreciação.

Qual a contrapartida:
Para aderir a este regime, as empresas ou empresários em nome individual com contabilidade organizada,
têm de pagar, em três anos, uma tributação autónoma especial equivalente a 14% do valor da reserva de
avaliação, ou seja, da diferença entre o valor inicial do ativo e aquele que resulta da avaliação.

Um terço destes 14% deve ser pago já até 15 de dezembro. O valor restante é pago, em partes iguais, até
15 de dezembro de 2017 e 2018.

Entendemos no entanto que o período de adesão é “limitativo”, porque as empresas têm de fazer as
contas todas, obter autorizações e pagar um terço num período curto. Trata-se de uma medida com
pouco tempo para a decisão, o que, sendo ela facultativa, em grande parte dos casos pode nem chegar a
ser usada. Além disso, no prazo previsto, as empresas têm de entregar uma declaração que ainda não
está publicada e, pagar a primeira tranche de tributação autónoma.

E se o valor de reserva for superior a um milhão de euros?

Neste caso em concreto, os valores máximos de reavaliação e o período de vida útil remanescente dos
ativos devem ser determinados com base em avaliação efetuada por entidade externa idónea e
confirmados mediante relatório de um revisor oficial de contas independente.

Os elementos reavaliados têm de ser mantidos pela empresa:
Sim, durante cinco anos pelo menos. Ou se forem alienados, o valor tem de ser reinvestido em ativos
fixos tangíveis ou propriedades de investimento.

No conjunto, a empresa tem de manter os ativos por cinco anos, caso contrário, as empresas têm de
“devolver os benefícios que tiveram” com uma penalização adicional de 30%



Qual a vantagem de aderir ao regime:
Antes de mais, a empresa paga, em três anos, 14% sobre o valor da reserva de avaliação. Mas esse valor
é depois convertido em poupança a partir de 2019 (por referência ao exercício de 2018).

Como? Olhando para um bem “cujo valor fiscal passou de 100 para 110 (depois da reavaliação), terá uma
reserva de reavaliação de 10, que a empresa vai poder utilizar como gasto fiscal enquanto depreciação,
ou seja, a empresa dividirá os 10 pela vida útil remanescente do bem e utiliza-os como uma parcela a
reduzir ao lucro tributável naqueles anos. Por outras palavras, encolhe a base sobre a qual incide o IRC
(ou IRS no caso de empresários em nome individual). A empresa paga então 14% sobre esta parcela, mas
depois esta deixa de contar para efeitos de pagamento de IRC, poupando mais do que o montante gasto.

Além disto, também há majorações que tentam colocar em pé de igualdade a poupança, em termos
percentuais, de empresas com lucros distintos. Atualmente, além da taxa de IRC (21%), as empresas
podem estar sujeitas a derrama municipal (até 1,5%) e estadual (entre 3 e 7%), consoante os lucros.
Podem então pagar entre 21% e 29,5%.

Portanto, a poupança das empresas será tanto maior quanto maior o lucro.

Para colmatar esta diferença, o decreto-lei introduz majorações;

- Uma empresa que não tem derrama estadual beneficia da redução do lucro tributável resultante da
reavaliação e ainda conta com uma redução adicional de 7%. Estão previstas majorações intermédias, de
5,5% e 3%, para empresas no primeiro e segundo escalão de derrama estadual.

O decreto-lei também permite que as empresas possam antecipar a poupança no caso de ativos com vida
útil remanescente mais longa. Quando esta é superior a oito anos, a empresa pode recuperar
amortizações adicionais nesse período. Assim evita-se que a recuperação se estenda por muitos anos.

Contas feitas, os benefícios deste regime são colhidos ao longo de um período que varia entre cinco anos
(período mínimo de vida útil remanescente dos ativos) e oito anos (porque o regime dá a opção de
introduzir este limite). Os cinco anos começam a contar, na prática, em 2019 ainda que por referência ao
ano de 2018.

Só têm vantagens em aderir as empresas que pagam IRC e que tenham perspetiva de ter lucro tributável
no futuro.

Neste sentido, vale a pena para empresas que tenham perspetivas de ter lucro tributável suficiente para
acomodar o acréscimo de depreciações, porque só assim há benefício fiscal. Caso contrário, a empresa
paga 14%, mas depois não vê o retorno.

Além disso, têm de ser empresas “com capacidade financeira para adiantar os 14% em três anos e só
recuperar no futuro”.

Por fim, a empresa tem de perceber se “o perfil de ativos, pela sua antiguidade e pela vida remanescente
dos bens, dá um benefício relevante”.

Para a micro e pequena empresa, é um regime pouco atrativo porque tem um impacto financeiro à cabeça
e uma recuperação no futuro. Já para empresas de média e grande dimensão, pode ser um regime
interessante.


